
های ناوبری، مکانيک �رشته:رشته تحصيلي

موتورهای دریایي،الکترونيک ومخابرات

071420:کد رشته
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20نمره پودمان از 
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي واحد يادگيري

اطفای حریق -  3پودمان /نام فصل

:کداطفای حریق: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

هاي منجر به بيهوشي�هاي اوليه بيماري�ارائه کمک

هاي اوليه براي گرمازدگي و سرمازدگي�ارائه کمک

رفتگي، پيچ خوردگي،کوفتگي و خفگي�هاي اوليه براي شکستگي استخوان، در�ارائه کمک

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

هاي اوليه در ايجاد خونريزي�ارائه کمک

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

های اوليه�کمک - 2پودمان /نام فصل

:کدهای اوليه�کمک: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

پيشگيري از حادثه

کنترل عالئم حياتي

ايمني پيشرفته

استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ايمني در دريا»درس 

1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210215:کد کتاب0714200110:کد درس

ایمني روی کشتي - 1پودمان /نام فصل

:کدایمني در کشتي: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

ايمني اوليه

ايمني عمومي

پيشگيري از آتش

اطفاي حريق

اقدامات پسا حريق

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري
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استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ايمني در دريا»درس 

1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210215:کد کتاب0714200110:کد درس

ایمني روی کشتي - 1پودمان /نام فصل

نمرهحداقل نمره قبوليردیف
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5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

بقا در دریا - 4پودمان /نام فصل

:کدبقا در دریا:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

تشخيص وضعيت اضطراري

استفاده از وسايل بقا 

فرستادن عالئم اضطراري

هاي نجات�به آب انداختن انواع قايق

حفاظت از فرد مغروق

حفاظت از محيط زیست - 5پودمان /نام فصل

:کدحفاظت از محيط زیست:5واحد یادگيری

مراحل کاری

و تجسس و نجات (آدم به دريا)نجات غريق 

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

پيشگيري از آلودگي

تشخيص آلودگي

برطرف کردن آلودگي

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

نمره شايستگي واحد يادگيري


